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nork asmatu 
zuen inprenta?

Mainz (Alemania), 1455. Johan-
nes Gutenbergek Biblia inprima-
tu zuen, berak asmatutako tipo 

mugikorreko inprenta erabiliz. Horixe da 
izenburuko galderaren erantzun ohikoe-
na. Europako hainbat herrialdetan, or-
dea, herrikide batek asmatu zuela alda-
rrikatzen dute: Estrasburgon  Johannes 
Mentelinek, Italian Panfilo Castaldik eta 
Herbeheretan Laurens Costerrek. Eta, 
hala ere, Txinan, XI. menderako, abian zi-
ren tipo mugikorrak erabiltzen zituzten 
inprentak.

Bi Sheng Txinan jaio zen 990. urtean, 
eta tipo mugikorren asmatzailetzat jo-
tzen da. Hasieran, orrialde osoak egu-
rretan zizelkatuta inprimitzen zituen 
testuak. Hori ez zen berria; antzeko tek-
nikak erabili izan ziren, esaterako, Antzi-
nako Erroman. Baina hurrengo pausoa, 
letrak banan-banan egitea izan zen, eta 
letrak mugituta edozein testu osatzea. 
Egurraren ordez zeramika ere erabili 
zuen Bi Shengek.

Korean, XIV. mendean, mongoliarrek 
Jikji testu sakratu budistaren kopia ba-
karra erre zuten. Orduan, Goryeo dinas-
tiako Choe Yun-ui ministroari Bi Shen-
gen asmakizunaz baliatzea bururatu 
zitzaion. Asmakizun txinatarrari txan-
ponak egiteko erabiltzen zuten teknika 
erantsita, metalezko tipo mugikorrak 

asmatu zituen eta, hala, 1377an Jikjia 
nahi beste aldiz kopiatu zuen inprenta 
berrian.

Gutenbergek liburuak inprimatzeko 
eta, hala, ezagutza zabaltzeko egindako 
ekarpena ezin da zalantzan jarri, baina 

berak ez zuen inprenta asmatu eta Biblia 
ez da inprimatutako libururik zaharre-
na, zenbaiti hori onartzea kostatu arren. 
Unescok 2001ean aitortu zuen 1377ko 
Jikji korearra dela gordetzen den liburu 
inprimaturik zaharrena. 

Gizakitxoak 
espermatozoideen 
barruan
Nicolaas Hartsoeker (1656-1725) fisi-
kari herbeheretarra leiarrak asmatzea-
gatik nabarmendu zen; bere lenteei es-
ker, zientzialariek hainbat aurkikuntza 
egin zituzten. Hartsoekerrek bazuen 
zientziaren beste arloekiko interesa, eta 
Frantziako Zientzien Akademiako kide 
ere izendatuko zuten. Espermatozoide 
bati mikroskopioz behatzen leheneta-

rikoa izan zen, eta 1690eko hamarka-
daren erdialdean, ezkerreko marrazki 
xehea egin zuen: homunkulu edo gizaki 
txiki bat marraztu zuen espermatozoi-
dearen buruan. Jakina, mikroskopioan 
ez zuen halakorik ikusi, baina ugalketari 
buruz zeukan teoria azaldu nahi zuen. 
Besteak beste, obuluen ekarpena ahaztu 
zitzaion. Fr
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1377KO JikJi TEsTu BudIsTA, guTEnBErgEn BIBLIA BAInO hAmArKAdA BATzuK LEhEnAgO InPrImATuA. 


